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lfælde med ud

er ekskluderes

n af medlemm
og ikke opsætt

medlemmet e
at parten er b

kan kun tages

æves, at minds
meberettigede 

edlemmer ikk
emmeberettig
forsamling, de
epræsentered

s overskydend

 

     __
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ootball Golf As
else, lokale reg

nødvendige af 

kan bestyrelse
delukkelse (eks

s af bestyrelse

met kræves for
tende virkning

endvidere kræv
blevet bekend

s på en i dette 

st 2/3 af alle st
medlemmer s

ke er repræsen
gede medlemm
er skal afholde
de stemmeber

de midler Dan

Sign. Dirigent

____________

sociation fasts
gler. 

hensyn til spil

en straffe vedk
sklusion) fra k

n, såfremt ved

elagt og afgjor
g.  

ves indbragt fo
dt med den af

øjemed særlig

temmeberetti
stemmer for fo

nteret på gene
mer, skal besty
es inden 4 uger
rettigede medl

nsk Fodboldgo

_________ 

satte regler, sa

lets afvikling o

kommende me
lubben.  

dkommende h

rt på førstkom

or Dansk Fodb
fgørelse, der k

gt indkaldt eks

gede medlem
orslaget. 

eralforsamlinge
yrelsen skriftlig
r efter den førs
emmer, uanse

olf Forening. 

amt de af besty

og opretholdel

ed advarsel, ka

handler til skad

mmende gener

boldgolf Foren
klages over.  

straordinær 

mer er til sted

en, men forsla
gt med mindst
rste generalfor
et disses antal

yrelsen 

se af orden 

arantæne, 

de for 

ralforsamling. 

ing inden 4 

de, og at 

aget dog er 
t 8 dages 
rsamling. 
. 



 

 

UDKAST T
 

 

XX Fodboldg
følgende bet

 

Fodboldgolfa

 

Lejepris: (Sæ

 

XX Fodboldg
anlæg, forud
lukning. Best

 

 

Således aftalt

 

 

Sign. XX Fodb

 

 

___________

 

 

 

TIL AFTALE

olfklub og XX 
tingelser: 

anlægget kan 

æsonkortpris fa

olfbane kan t
dsat at dette m
tyrelsen har p

t den XX/XX/2

boldgolfbane 

___________

E OM BRU

Fodboldgolfb

bruges på hve

astsat af bane

il enhver tid lu
meddeles til re
ligt til at orien

0XX. 

 

______              

UG AF XX F

bane har indgå

erdage i følge

en x antal med

ukke for adga
epræsentant f
ntere medlem
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FODBOLDG

ået aftale om 

ende tidsrum: 

dlemmer)  

ng for XX Fod
fra XX Fodbold

mmerne med d

 Sig

                ____

GOLFANLÆ

brug af XX Fo

___________

boldgolfklubm
dgolfklubs be
det samme. 

gn. Formand XX

___________

ÆG OG KLU

dboldgolfanlæ

____________

medlemmer i 
styrelse via sm

X Fodboldgolfk

___________

UBLOKALE

æg og klublok

____________

tilfælde af ful
ms senest 3 ti

klub 

________ 

E   

kale på 

__ 

ldt booket 
mer før 

      


